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BEM-VINDOS

A Confederação Brasileira de Canoagem - CBCa com satisfação espera receber seu
Clube e atletas na Copa Brasil de Canoagem Velocidade e Controle Nacional, que ocorrerá entre os
dias 28 de abril e 01 de maio de 2022. A competição será sediada pela cidade de Capitólio-MG,
cercada de águas e lindas paisagens de tirar o fôlego.

Os  nossos  parceiros,  Prefeitura  Municipal  de  Capitólio,  Federação  Mineira  de
Canoagem e Comitê Olímpico do Brasil, junto com a CBCa, esperam poder lhes proporcionar uma
experiência muito especial.

Sejam muito bem-vindos

Rafael Girotto
Presidente da CBCa 

REALIZAÇÃO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM – CBCa

PARCERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO
FEDERAÇÃO MINEIRA DE CANOAGEM
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CATEGORIAS
CANOAGEM VELOCIDADE

CATEGORIA EMBARCAÇÃO DISTÂNCIA
INFANTIL MASCULINO MINI K1/MINI C1 1000M
INFANTIL FEMININO MINI K1/MINI C1 500M
MENOR MASCULINO K1/C1 1000M
MENOR MASCULINO K2/C2 500M
MENOR FEMININO K1/C1/K2/C2 500M
CADETE MASCULINO K1/C1 1000M
CADETE MASCULINO K2/C2 500M
CADETE FEMININO K1/K2/C2 500M
CADETE FEMININO C1 200M
JUNIOR MASCULINO K1/C1 1000M
JUNIOR MASCULINO K2/C2 500M
JUNIOR FEMININO K1/K2/C2 500M
JUNIOR FEMININO C1 200M
SENIOR MASCULINO K1/C1 1000M
SENIOR MASCULINO K2/C2 500M
SENIOR FEMININO K1/K2/C2 500M
SENIOR FEMININO C1 200M
MASTER MASCULINO K1/C1 1000M
MASTER MASCULINO K2/C2 500M
MASTER FEMININO K1/K2/C2 500M
MASTER FEMININO C1 200M

TREINAMENTO OFICIAL

O treinamento oficial será a partir do dia 28 de abril, às 8h00 e por questões de
segurança e protocolo de COVID-19, não será permitido o acesso ao lago antes dessa data.

REGULAMENTO E ORIENTAÇÕES

O evento será regido pelo Regulamento de Canoagem Velocidade, disponíveL no site oficial
da CBCa, link a seguir: 

http://www.canoagem.org.br/pagina/index/nome/regulamentos/id/277#gsc.tab=0,  e
através dos Boletins Informativos Oficiais.

Será  obrigatória  a  apresentação  de  documento  de  identificação  original,  ou  cópia
autenticada,  e  com foto,  podendo ser:  RG,  Carteirinha da  CBCa,  CNH,  passaporte,  carteira  de
conselho  profissional,  carteira  de  trabalho  modelo  novo,  de  todos  os  atletas  no  controle  de
embarque de cada prova.
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CONTROLE NACIONAL 

Conforme  descrito  no  Plano  de  Trabalho  2022
(http://www.canoagem.org.br/arquivos/ckfinder/files/plano-de-trabalho-cv-2022.pdf),  o  Controle
Nacional será realizado nas provas individuais durante a Copa Brasil e será utilizado para avaliação
do Treinador Nacional Chefe.

PONTUAÇÃO
CANOAGEM VELOCIDADE

Colocação Categorias: infantil, menor, cadete Demais categorias
1 º Colocado 20 10
2 º Colocado 18 9
3 º Colocado 16 8
4 º Colocado 14 7
5 º Colocado 12 6
6 º Colocado 10 5
7 º Colocado 8 4
8 º Colocado 6 3
9º Colocado 4 2

INSCRIÇÕES

Somente  atletas,  bem  como  associações,  com  cadastro  regular  poderão  ser
inscritos.

Para regularizar os cadastros, os filiados deverão acessar o SGE (sge.cbca.org.br).
As inscrições poderão ser realizadas de 01/04/2022 a 15/04/2022.
O  valor  da  taxa  de  inscrição  (por  atleta)  será  de  R$60,00  se  o  pagamento for

realizado até o dia 15 de abril e R$80,00 se o pagamento for realizado de 16 a 27 de abril.
As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelas associações através do SGE.
Será  obrigatória  a  apresentação  do  termo  de  inscrição  e  termo  de  imagem  no

credenciamento do evento, antes da reunião técnica, assinado por todos os atletas e chefe de
equipe.

Não serão aceitas inscrições por e-mail, apenas pelo SGE.
Não serão aceitas inscrições fora do prazo estipulado.
NÃO  SERÃO  ACEITAS  INSCRIÇÕES  NO  DIA  E/OU  LOCAL  DA  PROVA  (apenas  as

inscrições realizadas de 01/04/2022 a 15/04/2022).
Nas  inscrições  online  deverão  ser  registrados  obrigatoriamente  também  os

membros das equipes, como chefes de equipe, técnicos e demais integrantes.
O cancelamento de uma inscrição somente poderá ser realizado até o dia 22 de abril

de 2022 às 12h00. Após esta data e horário, o/a atleta que não participe do campeonato em
qualquer de uma das provas inscrito/a deverá pagar uma taxa de R$ 60,00 (sessenta reais) ou
então estará impedido de participar das provas do calendário de 2022.
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PROTOCOLO DE COVID-19

No  boletim  nº  2  informaremos  os  protocolos  de  prevenção  da  COVID-19,
respeitando os  Decretos  Estaduais  do Governo de Minas  Gerais  e  municipais  da Prefeitura de
Capitólio.

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO

Cada clube será responsável pelos custos de hospedagem e alimentação durante a
Copa Brasil de Canoagem Velocidade/Controle Nacional. 

Os links para opções de hotéis e restaurantes, serão indicados pelo Município de
Capitólio no boletim nº 2.

A  organização  local  disponibilizará  opção  de  alojamento  para  as  equipes
interessadas. As informações de localização, assim como número de vagas procedimentos para
reserva serão disponibilizadas no boletim nº 02. 

NUMERAIS

Será obrigatória a utilização de numeral em todos os barcos e provas do evento sob
pena de não autorização de embarque.

As delegações são responsáveis pela devida e necessária fixação dos numerais (de 1
a 9) em suas respectivas embarcações, sob pena de desclassificação daquelas embarcações que
cruzarem a linha de chegada sem a devida identificação da raia, de acordo regras da competição.

Lembramos que todas as equipes devem trazer seus numerais, pois isso agilizará o
processo de embarque.

ALUGUEL DE BARCOS

Serão disponibilizados barcos para utilização durante o evento, mediante reserva
antecipada e pagamento de taxa de utilização. O valor da taxa para as embarcações individuais
será de R$200,00 e para as embarcações duplas de R$300,00. Procedimentos de reserva, garantia
e pagamento serão publicados no Boletim nº02.

REUNIÃO TÉCNICA

A reunião técnica é obrigatória para os chefes de equipe e dirigentes e será realizada
no dia 28 de abril de 2022, às 18:00h, local a ser confirmado.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Supervisora da Modalidade de Canoagem Velocidade, Bruna Muassab.
E-mail: bmuassab@hotmail.com

28/abril a 01/maio de 2022


